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FLADDERMUSTRÖJA MED HALSKRÅS
Storlek:

(S)

M

Vidd ovanför resåren: (92) 100
Hel längd, ca:
(59) 60

(L)

XL

(108) 117
(61) 62

(XXL)
(125) cm
(63) cm

Garn:
Garnåtgång:

Angel från Permin
(3) 3
(4)
4

Stickor:

Jumperst och evt rundst (80 cm) 4½ mm. Jumperst och rundst (40 cm) 4 mm.
Virknål 2½ mm.

Stickfasthet:

19 m x 27 v slätstickning = 10 x 10 cm med st 4½.
Det är viktigt att hålla stickfastheten för att uppnå det riktiga resultatet.

(5)

nyst puder fg 04

Tröjan stickas i ett stycke, från nertill fram till nertill bak.
Lägg upp (82) 88 (94) 102 (108) m på st 4 och sticka 10 cm resår (1 rm, 1 am). Byt till st 4½ och fortsätt sticka slätstickning,
och på första v ökas jämnt fördelat till (89) 97 (105) 113 (121) m. Öka 1 m i var sida, innanför 1 kant-m, på vartannat v (27)
28 (28) 26 (26) gånger = (143) 153 (161) 165 (173) m. Se till att sidorna inte stramar! Byt till evt rundst och sticka fram och
tillbaka på rundst. Fortsätt sticka rakt upp tills arb mäter (54) 55 (56) 57 (58) cm. Låt de mittersta (29) 31 (33) 35 (37) m vila
för halsringningen och sticka var sida färdigt var för sig. Maska av för halsringningen, på vartannat v, med 2 m 3 gånger.
När arb mäter (59) 60 (61) 62 (63) cm sätts ett märke i var sida = mitt på axlarna. Sticka 1 cm rakt upp. Låt m vila. Sticka den
andra sidan likadant. Sticka igen på alla m och lägg upp (41) 43 (45) 47 (49) m mellan delarna. Sticka samma antal v rakt
upp efter axelmärkena som före axelmärkena. Minska 1 m i var sida, innanför 1 kant-m, på vartannat v (27) 28 (28) 26 (26)
gånger = (89) 97 (105) 113 (121) m. Sticka ett par v rakt upp tills fram- och bakstycket är lika långa (frånräktat resåren). Byt
till st 4 och sticka resår och på första v minskas jämnt fördelat till (82) 88 (94) 104 (108) m. Sticka 10 cm resår. Maska av.
Montering: Sy ärm- och sidsömmar. Plocka upp med rundst 4 ca. (116) 120 (124) 128 (132) m utmed halsringningen (inkl
de vilande m). Sticka 1 cm resår. Maska av.
Virkat halskrås: Träd en tråd i en kontrastfärg ned genom mittmaskan framtill (denna tråd används bara som orientering,
det skall inte virkas i tråden).
Virka lm-bågar ner utmed var sida om mittmaskan: Fäst tråden överst genom höger sida på mittmaskan, * virka 3 lm,
hoppa över 1 varv, virka 1 fm i höger sida av mittmaskan på nästa varv *. Upprepa från * till * neråt utmed höger sida
av mittmaskan tills det är 23 lm-bågar, fortsätt virka 3 lm (= lm-båge nertill), vänd arb och virka 1 fm i samma varv som
föregående fm, men nu på vänster sida av mittmaskan, * 3 lm, hoppa över 1 varv, virka 1 fm i vänster sida på nästa varv
på mittmaskan *. Upprepa från * till * upp utmed vänster sida på mittmaskan tills det är 22 lm-bågar i vänster sida, 1 lm,
1 st i samma m som sm i början på varvet. Det är nu 23 lm-bågar utmed var sida (totalt 47 lm-bågar). Vänd med 3 lm och
fortsätt virka så här:
Varv 2 (avig-s): 1 fm om nästa lm-båge, 3 lm, 1 fm om nästa lm-båge, * 3 lm, virka 5 st om nästa lm-båge, virka (3 lm, 1 fm
om nästa lm-båge) totalt 3 gånger *. Upprepa från * till * varvet ut, men om lm-bågen nertill virkas 9 st istället för 5 st. Sista
lm-bågen på varvet virkas som (1 lm, 1 st om sista lm-bågen) så att den slutar i mitten på lm-bågen. Vänd med 3 lm.
Varv 3: 1 fm om nästa lm-båge, * 3 lm, 1 st i första st, virka (1 lm, 1 st i nästa st) totalt 4 gånger, 3 lm, 1 fm om nästa lm-båge,
3 lm, 1 fm om nästa m-båge *. Upprepa från * till * varvet ut, men om lm-bågen nertill virkas (1 lm, 1 st i nästa st) totalt 8
gånger så det kommer 1 st i varje st på föregående varv. Sista lm-bågen på varvet virkas som på varv 2. Vänd med 3 lm.
Varv 4: * 1 st i första st, virka (4 lm, 2 st i den första av de 4 lm, 1 st i nästa st) totalt 4 gånger (de 4 lm och de 2 st bildar en
picot), 3 lm, 1 fm om nästa lm-båge, 3 lm *. Upprepa från * till * varvet ut, men om den nedersta lm-bågen virkas texten i
parentesen totalt 8 gånger.
Tag av garnet.
Ärmkanter: Virka 1 v fm utmed kanten. Maskantalet skall vara delbart med 2. Varv 2: 7 lm, virka 2 st i den mittersta av
de 7 lm * hoppa över 1 fm, 1 st i nästa m, 4 lm, 2 st i den första av de 4 lm (de 4 lm och de 2 st bildar en picot) *. Upprepa
från * till * v runt. Sluta v med 1 sm i den 3:e lm i början på v. Tag av garnet.
Design och beskrivning: Lene Holme Samsøe

